
Het wenkend perspectief van de energietransitie  
Nordic City Provincie Tournee  16 mei t/m 3 juli    
Presentatie 18 mei in Onderdendam 
 
We gaan met zijn allen over naar een nieuw energiesysteem. De Provincie Groningen heeft bepaalde 
eigenschappen en kwaliteiten die maken dat deze transitie hier wel eens heel succesvol zou kunnen 
worden. De aanwezigheid van een grote stad met bedrijvigheid en kenniscentra, zeehavens waar 
energie aan land komt, chemie rond Delfzijl en natuurlijk de prachtige dorpen in de ommelanden met 
vele huizen die verstevigd moeten worden.  

 
Maar hoe doen we dat? De mogelijkheden daarvoor laten we u zien tijdens de Nordic City Provincie 
tournee van 16 mei t/m 3 juli. We komen naar Onderdendam, Loppersum, Warffum, Appingedam, 
Groningen en Delfzijl om u een positief toekomstbeeld voor te leggen.  We zullen dit ook verder 
toelichten door middel van presentaties. De eerste hiervan vindt plaats op 18 mei in Onderdendam 
waarbij we extra aandacht hebben voor hoe een dorp als Onderdendam op een duurzame manier 
versterkt kan worden. Voor deze presentatie willen we u ook van harte uitnodigen.  

 
Hoe kan de energietransitie een wenkend perspectief opleveren voor de regionale economie en de 
ruimtelijke kwaliteit van stad en regio? Dat was de vraag waarmee het IABR–Projectatelier Groningen van 
start ging. In een intensief traject van ontwerpend onderzoek en uitwisseling met experts en betrokkenen 
uit stad en regio zijn vier vergezichten ontwikkeld. Deze vier perspectieven vormen samen de Nordic City. 
Een moderne versie van Stad en Ommeland in een nieuwe energie neutrale wereld vol kansen en 
mogelijkheden. Het project is een initiatief van de Provincie Groningen, de Gemeente Groningen, De 
Eemsdelta regio en de regio Groningen-Assen in samenwerking met de Internationale Architectuur 
Biennale Rotterdam.  
 
Het resultaat dient ter inspiratie, discussie en een positieve blik op een weg die we zouden kunnen inslaan 
als we serieus werk maken van de kansen en mogelijkheden van de energietransitie. We willen dit 
presenteren aan de bewoners en ondernemers van Groningen in de vorm van een expositie en diverse 
presentaties. We komen vanaf 16 mei bij u langs in de Provincie. Op diverse plekken kunt u de expositie 
vrij komen bezichtigen. Ook geven we diverse presentaties waarin de toekomstperspectieven verder 
worden toegelicht. De tournee door de provincie eindigt 3 juli bij Delfsail. 
 
Kijk op de www.provinciegroningen.nl voor de actuele informatie en de data van de presentaties.  
 

 
Onderdendam, Gereformeerde Kerk; Bedumerweg 34, 9959 PG 
Maandag 16 mei t/m zondag 29 mei        Presentatie 18 mei  19:00 
 
Loppersum, Bibliotheek 
Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni  Presentatie 30 mei  19:00 
 
Warffum, Hogeland College 
Maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni 
 
Appingedam, Stadhuis 
Maandag 13 juni t/m zaterdag 18 juni  Presentatie 15/16 juni Eemsdelta Expo 
 
Groningen, Transfuture Festival Entrance 
Maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni  Presentatie 23/24 juni  
 
Delfzijl, Delfsail 
Woensdag 29 juni t/m zondag 3 juli 
 

* IABR staat voor Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Tot en met 10 juli is er in Rotterdam  
een grote expositie  IABR – 2016 – THE NEXT ECONOMY  waar het Groningse verhaal onderdeel van uitmaakt. 

http://iabr.nl/nl/projectatelier/pa2016_groningen
http://www.provinciegroningen.nl/

